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L’Orquestra Filharmònica de la
Universitat prepara el concert inaugural
al Palau de la Música

Enginyeria Informàtica atorga
enguany els primers títols

Obertura
amb música

L’Orfeó Universitari ha

estat premiat amb l’Alta

Distinció de la Generalitat,

un dels més importants guar-

dons que s’atorguen coinci-

dint amb el Nou d’Octubre.

No és l’únic guardó que

recau enguany en la

Universitat de València. El

Consell també ha decidit

atorgar la distinció al mèrit

cultural a títol pòstum al

catedràtic Manuel Sanchis

Guarner. La mateixa distin-

ció s’ha concedit al catedrà-

tic Juan Ferrando Badia.

Pluja de
guardons

de la
Generalitat

Sexe a la
Universitat

5 7Primera
promoció

virtual
El programa de Voluntariat Lingüístic

promou l’intercanvi cultural

ULTIMA HORA

Pisos per
aprendre
valencià



Ajudes per a realitzar 
tesis i tesines en valencià

Les convoca: Servei de
Normalització Lingüística de la
Universitat de València.
Dirigides a: Llicenciats que
defensen la tesi de llicenciatura o la
tesi doctoral en valencià a la
Universitat de València. En
quedaran exclosos els adscrits al
Departament de Filologia Catalana. 

Dotació: Fins a un màxim de

25.000 pessetes per a les tesis de

llicenciatura i de 50.000 per a les

tesis doctorals.

Termini de sol·licitud: Fins al 31

de juny del 1998. 

Més informació: Servei de

Normalització Lingüística, carrer

d’Arts Gràfiques, número 13.

Telèfon: 386 47 84.

Ajudes per a 
estudiants discapacitats

Les convoca: Vicerectorat

d’Estudiants de la 

Universitat de València.

Dirigides a: Estudiants de la

Universitat de València que certifi-

quen la seua minusvalidesa.

Objecte: Facilitar l’accés curricular

als estudiants amb necessitats 

educatives permanents associades a

condicions de discapacitació.

Dotació: Recursos i materials tèc-

nics adients a les seues necessitats.

Termini de sol·licitud: Fins al 31

d’octubre.

Més informació: Al CADE (tfs:

386 47 71, 386 43 15, 382 85 04).

Beques per a formació 
investigadora i postdoctoral

Les convoca: Fundació Bancaixa

en col·laboració amb el CSIC i la

Fundació Valenciana 

d’Investigacions Biomèdiques.

Dirigides a: Llicenciats, 

arquitectes, enginyers tècnics 

superiors i doctors.

Objecte: 20 beques de formació de

personal investigador als centres del

CSIC del País Valencià i 6 beques

postdoctorals a la Fundació

Valenciana d’Investigacions

Biomèdiques.

Dotació: 2.000.000 i 2.500.000 de

pessetes anuals respectivament.

Termini de sol·licitud: 21 i 15 de

novembre, respectivament.

Més informació: Fundació

Bancaixa.

Beca per al programa 
Conéixer la Universitat

La convoca: Servei d’Informació a

l’Estudiant (DISE).

Dirigida a: Estudiants de la

Universitat de València.

Objecte: Una beca per a col·laborar

en la realització de la segona edició

del programa Conéixer la

Universitat dirigit a orientadors i

estudiants d’ensenyament secundari.

Dotació: 45.000 pessetes mensuals.

Termini de sol·licitud: Fins al 21

d’octubre del 1997.

Més informació: Al DISE de

Blasco Ibáñez, tel.: 386 40 40,

Burjassot, tel.: 386 40 60 o

Tarongers: 386 85 03. 

Subvencions per a realitzar 
activitats destinades a la 
Festa de Benvinguda 1997-98

Les convoca: Vicerectorat

d’Estudiants de la 

Universitat de València.

Dirigides a: Grups i associacions

que estiguen incloses en el Cens

d’Associacions i de Col·lectius del

Vicerectorat d’Estudiants.

Dotació: Segons les despeses i els

ingressos que tinga l’activitat.

Termini de sol·licitud: Fins al 20

d’octubre del 1997.

Més informació: Al CADE.

Queden excloses d’aquestes ajudes

les activitats d’investigació i 

esportives incloses dins del pla

docent o realitzades per grups

externs a la Universitat.

Ajudes per a fer 
pràctiques a empreses

Les convoca: Fundació Universitat-

Empresa (ADEIT).

Dirigides a: Estudiants matriculats

en cursos de Postgrau.

Dotació: Segons l’oferta que puga

fer l’empresa col·laboradora.

Termini de sol·licitud: El que marca

el començament de cada curs.

Més informació: Fundació

Universitat-Empresa. 351 06 63.

Ajudes per a la realització 
de projectes de cooperació 

Les convoca: Ministeri d’Assumptes

Exteriors.

Dirigides a: Ciutadans i entitats

públiques i privades nacionals i

estrangeres.

Dotació: Segons el pressupost de

l’activitat proposada.

Termini de sol·licitud: Fins al 15

de desembre del 1997.

Més informació:BOE 26-12-96. 

ofertes

beques cursos
Curs d’Introducció al Cinema

Organitza: Servei d’Extensió

Universitària de la 

Universitat de València.

Dirigit a: Estudiants universitaris 

i interessats.

Preu: 10.000 i 15.000 pessetes 

respectivament.

Preinscripció: El termini de matrícu-

la finalitza 48 hores abans del dia del

començament del curs. 

Informació: Servei d’Extensió

Universitària. Tel.: 386 41 77. El curs

comença el 21 de novembre.

Màster en Sanitat 
Mediambiental

Organitza: Departament de Biologia

Animal de la Universitat de València.

Dirigit a: Llicenciats, enginyers 

tècnics i superiors, arquitectes i

diplomats. Professionals. 

Preu: 450.000 pessetes.

Preinscripció: Fins al 10 d’octubre. 

Data de realització: D’octubre del

1997 fins a setembre del 1998. 820

hores. De dilluns a divendres, de 9 a

13:30 hores i de 16 a 21 hores.

Informació: Oficina Tècnica del

Màster. Universitat Internacional

Menéndez y Pelayo de València.

Palau de Pineda, plaça del Carme, 4.

Telèfon: 386 98 05.

Taller d’Escriptura 
Cinematogràfica

Organitza: Servei d’Extensió

Universitària de la Universitat de

València.

Dirigit a: Membres de la comunitat

universitària i públic en general. 

Preu: Tres crèdits, 12.000 pessetes

per als membres de la comunitat 

universitària i 15.000 pessetes per al

públic en general.

Preinscripció: Fins al 8 de 

novembre del 1997. 

Data de realització: Del 10 de

novembre del 1997 al 9 de febrer del

1998, tots els dilluns de 16 a 19

hores.

Informació: Servei d’Extensió

Universitària ( tel.: 386 41 77). El

lloc del curs és la Filmoteca.

Curs sobre l’assaig 
filosòfic del nou milA lenni

Organitza: Universitat Internacional

Menendez y Pelayo de València.

Preu: 17.000 pessetes. 

Matrícula: Fins al dia del comença-

ment del curs. Els estudiants de pri-

mer i de segon cicle de qualsevol uni-

versitat pública valenciana tenen dret

a un 50% de descompte en les taxes

de matrícula.

Data de realització: Entre el 27 i el

31 d’octubre del 1997. És un curs de

30 hores.

Informació: UIMP 

(Palau de Pineda, plaça del Carme, 4;

tel.: 386  98  02/ 04).

Curs d’especialització 
professional de gestió 
immobiliària

Organitza: Fundació Universitat-

Empresa de València.

Dirigit a: Personal tècnic d’em -

preses, llicenciats i universitaris.

Preu: 205.000 pessetes.

Data de sol·licitud: Preinscripció

fins al 17 d’octubre.

Data de realització: Novembre del

97-abril del 98.

Lloc de realització: Fundació

Universitat-Empresa de València.

Informació: A la Fundació (plaça de

l’Ajuntament, 19-1; tel.: 351 06 63).

Curs d’anàlisi de 
guions cinematogràfics

Organitza: Servei d’Extensió

Universitària de la 

Universitat de València.

Dirigit a: Estudiants i públic en

general.

Data de sol·licitud: Fins al 26 d’oc-

tubre del 1997. 

Data de realització: Entre el 28

d’octubre i el 27 de novembre del

1997, dimarts i dijous de 16:30 a

18:30 hores.

Informació: Servei d’Extensió

Universitària, de 11 a 14 hores. Tel.:

386 41 77. El curs tindrà lloc 

a la Filmoteca.

Diploma 
d’Ergonomia

Organitza: Fundació Universitat-

Empresa de València.

Dirigit a: Diplomats o llicenciats

universitaris i enginyers amb 

coneixements d’Ergonomia.

Data de sol·licitud: Fins al 20 

d’octubre del 1997. 

Data de realització: Preinscripció

fins al 17 d’octubre.

Informació: Fundació Universitat-

Empresa (ADEIT). Plaça de

l’Ajuntament, número 19-1. Telèfon:

351 06 63.

Màster en estratègies 
i gestió ambientals

Organitza: Universitat de València.

Dirigit a: Diplomats o llicenciats

universitaris i professionals en 

matèria ambiental d’administracions

públiques, empreses i 

organitzacions.

Data de sol·licitud: Fins al 20 

d’octubre del 1997. 

Data de realització: De novembre

del 1997 fins a juny del 1998.

Horari: De dilluns a dijous, de 16:15

a 20:45 hores.

Preu: 550.000 pessetes.

Durada: 480 hores lectives.

Informació: Fundació Universitat-

Empresa. Plaça de l’Ajuntament,

número 19-1. Telèfon: 351 06 63.

València, 46003.
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MARIA JOSEP PICO
La predisposició favorable cap

a les relacions sexuals i la tendèn-

cia a mantenir-les a una edat cada

vegada més primerenca contras-

ten amb una bona dosi d’ansietat,

de desinformació i de des -

esperació entre els joves, com

revelen dades de l’Assessoria

Sexològica de la Universitat. Dins

d’unes relacions sexuals obertes

i sense prejudicis, els joves con-

fessen preocupacions com ara els

embarassos no desitjats o el con-

tagi de la sida. En canvi, la manca

d’expectatives limita la sexualitat

d’aquest col·lectiu a una satisfac-

ció materialista i al càstig físic,

amb drogues i alcohol, que estan

considerats pels sociòlegs com el

substitut del sexe.

L’Assessoria tracta d’oferir

informació sobre les pràctiques

sexuals i assumptes tan impor-

tants com ara el contagi de malal-

ties de transmissió sexual o els

mètodes anticonceptius per a evi-

tar embarassos. Des de la sexo-

logia a la sexualitat, l’assessora-

ment dirigit pel psicòleg Joan

Bàdenes es constitueix com un

reforç de l’educació sexual dels

joves en el període universitari

quan “es comencen a configurar

les relacions de parella, amb un

mètode totalment confidencial i

una gran facilitat d’accés”.

L’Assessoria Sexològica de la

Universitat ofereix a la comuni-

tat d’estudiants un servei d’in-

formació gratuït. L’assessoria es

troba al Centre Alenar, ubicat a

l’avinguda Primat Reig, 102-20,

i l’horari d’atenció al públic és

els dijous de 16 a 22 hores. El

telèfon per a sol·licitar una cita

personal o qualsevol mena de

consulta és el 393 07 31.

Malgrat el funcionament d’a-

questa assessoria des del 1991,

els estudiants de la Universitat

de València desconeixen, en bona

mesura, aquest servei. La majo-

ria dels joves enquestats, però,

consideren que és un servei “molt

interessant”. Els estudiants es

declaren oberts a les relacions

sexuals i preocupats, sobretot,

pels embarassos no desitjats i pel

contagi de malalties de trans-

missió sexual. Els mètodes anti-

conceptius més utilitzats són,

sobretot, el pre servatiu i la pín-

dola, aquesta darrera més habi-

tual en les parelles estables.

El Vicerectorat d’Estudiants ha

mostrat una gran preocupació per

la sexualitat dels universitaris,

amb iniciatives com ara la posada

en funcionament d’un servei ben

capdavanter, l’Assessoria Sexo -

lògica. Però aquesta no n’és l’ú-

nica, perquè la Junta de Govern

ja ha aprovat la proposta del

Vicerectorat d’Estudiants per a

col·locar màquines de venda de

preservatius a les facultats. Una

decisió que pot generar un debat

sobre la finalitat de la mateixa

universitat en el si de la comuni-

tat d’estudiants.

Les consultes al servei són

diverses i també depenen del sexe.

Si els homes es preocupen prin-

cipalment per problemes sexuals,

les dones volen aprofundir en els

mètodes anti conceptius per tal de

prevenir els embarassos. Altres

temes de consell habitual són els

referents a la identitat sexual, la

grandària del penis, l’orgasme, el

coit, l’ejaculació precoç i la sida.

Mentre que els centres de pla-

nificació familiar són més visitats

per les dones, l’Assessoria

Sexològica de la Universitat de

València té una clientela ben equi-

librada, prop del quaranta per cent

de les consultes són d’homes.

L’Assessoria Sexològica també

ofereix altres possibilitats. És el

cas del material de consulta i

audiovisual per a facilitar les vies

d’informació sobre la sexualitat.

Segons Bàdenes, “hi ha una evo-

lució en aspectes sexuals, i la sexo-

logia es viu amb major naturali-

tat”. L’expert defensa l’auto estima

com a mitjà de lluita contra la com-

petitivitat, el consum i el domini

predominants en la nostra socie-

tat, “els quals impossibiliten una

pràctica sexual satisfactòria”.

Per al sociòleg va -

lencià Rafael Xam bó

l’ombra de la sida conti-

nua afectant el comporta-

ment sexual dels joves.

“L’aparició de la malaltia

de la sida en els anys vui-

tanta, presentada als EUA

com una plaga, va aturar

les actituds tolerants i per-

missives dominants des de

la revolució social dels

anys seixanta”, manifesta.

Actualment el càstig

físic, amb drogues i alco-

hol, és, segons Xambó,

una vàlvula d’escapament.

Mentre que el sexe ha

esdevingut una altra vícti-

ma d’aquesta societat, ja

que el discurs públic

“moralitzant i la mentali-

tat extremadament pro-

ductivista porten a viure la

sexualitat amb un sol

objectiu de satisfacció:

l’orgasme”.

Rafa Xambó afirma:

“La se xualitat és el re flex

de la societat: el pragma-

tisme i els valors postma-

terialistes desemboquen

en una vida sexual estan-

cada”.

Telèfon jove

D’altra banda, l’Institut

Valencià de la Joventut dis-

posa del servei del Telèfon
jove, on s’inclou una àrea

sobre sexualitat. La gratuï-

tat, l’anonimat i la confi-

dencialitat són els trets que

identifiquen aquest servei

d’informació.

El telèfon és el 900 50

20 20. Des que va entrar en

funcionament, aquest ser-

vei ha rebut més de tres mil

telefonades provinents de

tot el país.

Més llibertat sexual, 
però poca informació

informació

L’Assessoria Sexològica de la Universitat atén les consultes del estudiants

Estudiants universitaris donen mostres de tendresa al Campus dels Tarongers.

Càstig
físic:

drogues
i 

alcohol  
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L’arribada d’un nou

curs acadèmic sempre

ve acompanyada de

novetats en tots els

àmbits de la vida uni-

versitària. Cada dia que

passa, la Universitat

s’acosta un poc més a la

data de celebració dels

seus cinc-cents anys.

Les següents URL tenen

totes lligam amb pro-

jectes relacionats amb

els Cinc Segles de la

Universitat. Com a

novetat ben recent, pots

trobar informació sobre

les efemèrides a la seu

oficial que es troba en

HTTP://WWW.UV.ES/

-CSEGLES.

Gradualment s’hi

incorporaran notícies

sobre el programa d’ac-

tes. Una altra novetat

digna d’esment és el

naixement d’Amics i

Antics Alumnes de la

Universitat. En la seua

seu,

HTTP://WWW.UV.ES/-

CSEGLES/AMICS.HTML

en tens més informació

i, sobretot, els telèfons i

les adreces on has de

dirigir-te per a formar

part del projecte.

L’Orquestra

Filharmònica de la

Universitat de València

també ha renovat la

seua pàgina. Visiteu-la

en

HTTP://WWW.UV.ES/-

ARAGO/ORQUESTA/
ORQUEST.HTML per a

estar informats de les

seues activitats.

tam
tam
Ja està bé d’embrutar les parets i els

panells amb anuncis de tota mena. Si

podeu embrutar un full de NOU

DISE i arribar a milers de persones,

deixeu-vos de grafits que resulten

més antics que la Muralla Àrab de

València. Envia’ns els teus missatges

i reclams, gratis, a l’adreça mèdica

habitual.

nCompartisc pis a l’avinguda de

Burjassot de València. Té bona comunica-

ció, ja que està prop del metro, del tramvia

i de la parada del 27. És ampli, està total-

ment moblat, amb cuina, rentadora i tele-

visor. Lloguer: 13.000 pessetes al mes,

despeses a banda. Pregunteu per Santiago

al 363 71 97.

nBusque dues xiques per a compartir pis.

El pis és nou, les dues habitacions són indi-

viduals, té rentadora, televisor i hi ha la pos-

sibilitat de telèfon. A més, està molt ben

comunicat amb les facultats. Es troba al

carrer Río Nervalón de València. Lloguer de

18.000 pessetes al mes. Si us interessa

podeu telefonar al 368 0 70 i preguntar per

Mabel.

nOferim una habitació al carrer Arquitecte

Arnau. És una vivenda tranquil·la, té elec-

trodomèstics de tota mena. El preu del llo-

guer és de 12.000 pessetes. Telefoneu al

(96) 559 25 93 i demaneu per Xavier.

nEs lloga un pis de tres habitacions al

carrer Ángel del Alcázar. Hi ha la possibili-

tat de telèfon i disposa de tots els electro-

domèstics. El preu és de 40.000 pessetes. Si

us interessa telefoneu al 341 39 23 i pregun-

teu per Rosa Viana.

nEs lloga un pis de tres habitacions a la

zona de l’Hospital La Fe. Té terrat i renta-

dora. És molt assolellat. Costa 40.000 pes-

setes, despeses d’escala a banda.

Telefoneu al 349 19 84 i pregunteu per

Maruja.

nEs lloga un pis a la zona de l’avinguda

del Port i de Manuel Candela, concretament

al carrer Lebón. Té quatre habitacions. El

lloguer és de 50.000 pessetes, despeses

d’escala a banda, i s’han de deixar dos

mesos de fiança. Telefoneu al 279 21 75 si

és això el que esteu buscant.

nOferisc habitació en règim de pensió al

carrer de Sant Vicent número 16. Costa

25.000 pessetes al mes i inclou allotjament i

neteja de la roba del llit. Telefoneu al 392

33 97 i pregunteu per Josefa. (Aquest pis

està dins del programa de convivència amb

estudiants valencianoparlants).

nS’ofereix una habitació en règim de pen-

sió a estrangeres amb domini de l’anglés. El

lloguer mensual és a con venir. Avinguda del

Sud. Telefoneu al 383 74 75.

nS’ofereix una habitació doble al carrer

Xiva. El preu és de 15.000 pessetes, des -

peses a banda. Els mobles del pis són nous.

A més, està situat en una zona molt ben

comunicada amb les facultats, línia 70 de

l’autobús. Pregunteu per Maria Dolors al

384 48 02. 

nIntercanvi espanyol-francés. Em diuen
Joan. Estàs interessat a millorar el teu fran-

cés? A mi m’agradaria fer el mateix amb el

meu espanyol. En fem un intercanvi? Si hi

estàs interessat afanya’t i truca’m al 929 66

02 01.

nProfessora nadiva dóna classes d’An -

glés. Cobra 800 pessetes a l’hora. Si us inte-

ressa podeu telefonar al número 383 79 21.

nDone classes particulars d’Estadística i

de Comptabilitat per a estudiants inscrits en

la titulació de Relacions Laborals, en

Odontologia i en Medicina. Si t’interessa

truca’m al telèfon 362 54 73 i pregunta per

Òscar.

nDone classes d’Informàtica, d’Ofimàtica

i de Programació. Programes a mesura.

Configuracions de mòdem i sobre la xarxa

Internet, entre altres. Des de 800 pessetes a

l’hora. Oferisc un mètode propi que he

experimentat durant més de cinc anys.

Telefoneu al número 909 01 59 11.

nEstudiant de Relacions Laborals s’ofe-

reix per a cuidar xiquetes tots els dies,

incloent-hi els caps de setmana. Truqueu al

229 74 42 i pregunteu per Beatriz López

Palmer. La meua adreça és al carrer

Benicarló, 40-B, 13, 46020, València.

nDone classes d’Anglés, de Francés, de

Llatí i de Grec parlat o escrit. Des de mil

pessetes a l’hora. Oferisc un mètode indivi-

dualitzat per aprendre en un mes. Tinc expe-

riència amb persones amb problemes.

Pregunteu per Susana al 929 02 06 29.

nLlicenciat en Empresarials dóna classes

de Comptabilitat de tota mena. Des de mil

pessetes a l’hora i a domicili. Garantisc l’a-

provat. Telefoneu al número 909 01 59 11.

nVenc una caravana Lord Musterland

Siesta. Té sis places. Es troba en bon

estat, ja que durant tot l’any ha estat

guardada al garatge. El seu preu és de

800.000 pessetes. Si us interessa, truqueu

al 964 67 13 36.

nVenc un llibre titulat Química orgánica
básica, de W. Bonner (Ed. Alhambra).

Preu: 3.000 pts. En bon estat. També

venc el manual Química orgánica en pro-
blemas, de R. Madroñero (Ed.

Alhambra). Preu: 1.500 pts. Contacte:

Carme (359 98 91).

nEs passen treballs a l’ordinador amb una

perfecta presentació. Telefoneu al número

166 83 61 i demaneu per Cristina.

nM’oferisc per a netejar pisos d’estu-

diants. Si us interessa telefoneu al número

365 46 25.

altres

vendes

classes

pisos

L’Aula Magma és un espai políticament incorrecte, que no
disposa d’autorització governativa. Aquesta nova secció de
NOU DISE necessita de la teua colA laboració i enginy per a
cada una de les seues subseccions. Si ets un virtual 
digitalitzat en la xarxa global i mediàtica, envia’ns les teues
propostes a E-mail: Premsa@uv.es. Si ets un poeta 
romàntic/a, per correu al Gabinet de Premsa, C/ de l’Antiga
Senda de Senent número 11, planta 4, València, 46023.

INTEL·LECTUAL (Del llat. intellec-

tualis) m. i f. Persona que sap dis-

tingir Hamlet de Macbeth, però

que no fa públics els seus conei-

xements per por a cometre moltes

faltes ortogràfiques.

PERIODISTA (Comun.) m. i f.

Individu que considera Molière

l’autor de Hamlet. Tampoc no

coneix els secrets de l’ortografia,

però això no li impedeix publicar

milers d’escrits al llarg de la vida.

POLITIC, A. (Del llat. i del grec)

m. i f. Ésser que confon

Shakespeare amb Zubizarreta.

L’ortografia no representa un pro-

blema per a ell, perquè no sap

posar ni la creu de les respostes

d’un test. Amb aquestes qualitats

decideix sobre les nostres vides.

ESTUDIANT, A (Zool) m. i f.

Projecte d’intel·lectual que aspira

a passar Una nit d’estiu sense

haver d’estudiar per a setembre.

Ni coneix encara l’ortografia, ni

ha escoltat parlar de Molière,

l’autor de La vida és somni.

BIRRET (Alcoh.) m. diminut. De

l’italià birra. Es puja al cap a poc

que l’afectat haja obtingut el títol

de doctor per no confondre El rei

Lear amb Ricard III. Ni

Zubizarreta amb Romário.

MANUAL (Zool.) m. Sistema d’en-

senyament que rebutja la teoria

com a forma d’aprenentatge i opta

per l’ús de l’extrem de les extremi-

tats superiors (capteu el concepte?).

APUNTS (Del llat. i del gr.) m.

plur. Varietat de la taquigrafia

caracteritzada per l’ús abusiu dels

suspensius i que, invariablement,

condueix a un suspensiu a final de

curs. Empra uns signes només

coneguts per l’autor, que protegeix

així la propietat intel·lectual.

DICCIONARI PER A AGRAFS

L’agrafia és la incapacitat per a expressar idees per escrit. Si ets àgraf

total, no et preocupes. Pots arribar a ministra d’algun govern, a 

president d’un club de futbol o, amb paciència, a periodista de NOU

DISE. Si ets àgraf parcial, col·labora amb el Diccionari per a àgrafs, una

obra magma que serà de consulta obligatòria en el futur per a 

investigadors de Geologia Òptica i de Química dels Llenguatges.

prestatgeria
virtu@l
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YOLANDA ADAN

Si coneixes algú que es passa

tot el dia davant de l’ordinador,

practica contínuament amb els

programes més nous i pateix una

mena d’obsessió pels computa-

dors, de segur que és un estudiant

d’Enginyeria Informàtica. En -

guany uns trenta xics i xiques,

tots amb aquest informe clínic, es

convertiran en enginyers d’Infor -

màtica per la Universitat de

València, després de superar cinc

anys d’esforços, d’hores de pràc-

tiques i d’estudi intensiu.

En els últims anys la

Universitat de València ha volgut

donar un impuls a les ciències

aplicades, per això s’hi ha

començat a impartir Electrònica,

Telecomunicacions i Química,

entre altres estudis. Un dels més

importants és Enginyeria Infor -

màtica, que va iniciar-se el 1993,

encara que abans ja s’impartia

com a especialitat en Electrònica

i Informàtica de la Facultat de

Física, a la qual continua adscrita.  

Els alumnes que es matricu-

len en aquesta carrera han d’a-

conseguir un total de 350 crèdits

–45 menys que a la Politècnica– i

treballar molt dur durant els cinc

anys d’estudis si volen obtenir la

seua titulació superior. De fet,

només un 30% dels alumnes que

van començar en primer fa cinc

anys han arribat a cinqué. Ester,

estudianta de cinqué, i Salvador,

estudiant de quart, afirmen que

dediquen més de catorze hores a

la seua carrera, entre les que pas-

sen a la Universitat i les que han

d’emprar a casa. Però el treball

extraescolar no és un problema

per als estudiants d’Informàtica,

ja  que la seua carrera també és el

seu hobby i que les hores davant

de l’ordinador es fan minuts. 

Les assignatures pràctiques

ocupen prop del 40% del total

d’hores de classe. Tant els profes-

sors com els alumnes destaquen

la importància de tenir una pre -

paració pràctica completa, ja que

sense aquesta no s’entendria la

ciència aplicada.  

Encara que el pla d’estudis

no inclou la possibilitat de triar

una especialitat, amb la combi-

nació d’assignatures optatives

l’alumne pot orientar els seus

estudis cap a una vessant o cap

a una altra: Hardware (cons-

trucció d’ordinadors), Software

(nivells de programació de sis-

temes...), Orien tació de Control

(utilització d’ordinadors per al

control de robots...) i Tele -

màtica (allò relacionat amb xar-

xes de comunicació...). La

majoria dels estudiants preferei-

xen l’orientació cap a Hardware

i Tele màtica, sens dubte el futur

de la indústria informàtica.

Segons el professor Vicent

Arnau, “la Telemàtica és el que

més demanen les empreses, i

això és el que oferim perquè

competisquen amb els engi -

nyers telemàtics”.

De tota manera, Gregori

Martí, director de l’Institut de

Robòtica de la Universitat de

València, assegura que els engi -

nyers d’Informàtica de la Uni -

versitat reben una orientació

generalista que els facilita la seua

entrada en el món laboral: “En

aquests moments, la primera pro-

moció, que acaba enguany, té

unes perspectives de treball molt

bones”.    Quasi tots els estudiants

que comencen enguany cinqué ja

tenen un treball a empreses priva-

des, o bé fan projectes de gran

volada per a la Universitat.

La Universitat realitza, a

través de la Fundació Uni -

versitat-Empresa, activitats

per a promoure accions

adreçades a facilitar la inser-

ció laboral i l’autoocupació

dels titulats.

Per a aquest trimestre

s’ha previst realitzar les

Jornades de Motivació

Empresarial i els Cursos

sobre Creació d’Empreses

que s’organitzaran conjunta-

ment amb el Vicerectorat

d’Estudiants, el CEEI,

Iberdrola i la Fundació. Les

Jornades i els Cursos tenen

com a finalitat facilitar infor-

mació, formació i assessora-

ment a aquells titulats que

estiguen interessats a des -

envolupar un projecte empre-

sarial.

Les Jornades es faran en

octubre en cada un dels cam-

pus: els dies 15 i 16 a

Burjassot, el 16 i el 17 a

Blasco Ibáñez, i el 23 i el 24

a Tarongers.

Els Cursos pretenen

donar a conéixer els requisits

legals i de negoci necessaris,

com també tota la informa-

ció que permeta elaborar un

pla de treball detallat i iniciar

els primers passos per a con-

vertir un projecte empresa-

rial en realitat. N’hi haurà

dues edicions: la primera del

27 d’octubre fins a l’11 de

desembre, i la segona del 3

de novembre fins al 18 de

desembre, als locals de la

FUEV.

Bojos per la Informàtica

informació

La primera promoció d’Enginyeria Informàtica de la Universitat acaba enguany 

Un grup d’estudiants, en una aula d’Informàtica.

Jornades de
Motivació

Empresarial

Escriu al 
Nou Dise

Premsa@uv.es
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Conferències

Conferència sobre els 
valors en l’educació

El proper 10 de novembre se cele-
brarà la conferència titulada
Valores en la educación: calidad
de vida. L’especialista en gestió de
qualitat i desenvolupament orga-
nitzacional de nacionalitat austra-
liana Ken O’donnell serà l’enca-
rregat d’im partir aquesta conferèn-
cia. Ken O’donnell té una vasta
experiència a empreses, en el món
educacional i de l’administració
pública arreu del món.
Lloc de realitazació: Saló d’Actes
del Servei de Formació
Permanent, carrer Amadeu de
Savoia, 14, a les 19 hores.

La arquitectura y 
el urbanismo del 
Medio Ambiente

Organització: Fundació Bancaixa
Lloc de realització: Sala Sorolla
del Centre Bancaixa. 14 d’octubre:
Conferència de l’arquitecte Rubén
Pesci sobre La Arquitectura del
Ambiente: del racionalismo a la
nueva integralidad.
11 de novembre: El renacimiento
del espacio público en la ciudad
invadida por los coches, a càrrec de
l’urbanista Bernhard Winkler.
9 de desembre: L’arquitecta i urba-
nista Rosa Barba exposarà la
ponència El paisatge i el medi.

Cicle de conferències 
sobre ‘Economía
y empleo’

Organització: Fundació Bancaixa.
Dilluns, 13 d’octubre: Los jóvenes
y el mercado de trabajo, conferèn-
cia a càrrec de Manuel Martín
Serrano, catedràtic de Sociologia
de la Universitat Complutense.
Dilluns, 20 d’octubre: La mujer y
el mercado de trabajo, conferència
en la qual Marina Subirats

Martori, catedràtica de Sociologia
de la Universitat Autònoma de
Barcelona, analitzarà les perspecti-
ves actuals de les dones en el mer-
cat laboral.

Jornades
III Jornades 
d’Estudis de Cullera

Organització: Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament de
Cullera.
Dirigides a: Els interessats en la
història i la cultura del poble i de
la comarca de Cullera. 
Realització: Dies 28, 29 i 30 de
novembre del 1997.
Participació: Hi ha dues maneres
per  a participar-hi: presentant
comunicació o assistint.
Termini d’inscripció: Del 15
d’octubre al 15 de novembre.
En acabar les Jornades,
l’Ajuntament de Cullera expedirà
un certificat que acreditarà l’as-
sistència i la presentació de
comunicacions.
Més informació: III Jornades
d’Estudis de Cullera. Casa de la
Cultura. Carrer Pescadors, 79.
46400, Cullera. Telèfons: 172 46
16 i 173 16 80.

Música
Concert d’obertura
del curs de l’Orfeó i de
l’Orquestra Filharmònica
al Palau de la Música

Data: 16 d’octubre del 1997.
Lloc: Sala A del Palau de la
Música.
Hora: 20:15 hores.
Programa: Primera part a càrrec
de l’Orfeó Universitari. En la
segona, l’Orquestra Filharmònica
de la Universitat de València
interpretarà obres de Bizet,
Granados, Cervera Lloret i
Manuel de Falla.

Premis
IV Premi de Teatre El
Micalet

Objecte: Escriptura d’una obra
de teatre de tema lliure en català.
Termini de presentació: 30 
d’octubre del 1997.
Extensió: No superior a 100 folis 
A-4, a doble espai.
Dotació: 250.000 pessetes i edi-
ció de l’obra en la col·lecció de
teatre de l’Associació Cultural La
Forest d’Arana.

Premis literaris 
Miquel Àngel Riera

Objecte: Novel·la o llibre de
relats breus i llibre de poemes
escrits en català.
Dirigits a: Per al premi de
novel·la, escriptors de qualsevol
edat, i per al de poesia, autors
menors de trenta anys.
Termini de presentació: 31 
d’octubre del 1997.
Extensió: Una extensió entre 70 i
110 fulls A-4, mecanografiats 
a doble espai.
Dotació: 250.000 pessetes i la
publicació en la Col·lecció Tià de
sa Real per al premi de narrativa. 
Més informació: Caixa de
Balears Sa Nostra, carrer del Ter,
16, 07009, Palma.

Segon Concurs
de Poesia Jove de
l’Ajuntament d’Alzira

Objecte: Poemes sobre temàtica 
lliure de joves menors de 26 anys.
En valencià i en castellà.
Termini de presentació: 31 
d’octubre del 1997.
Extensió: No serà inferior a 60 
versos ni superior a 100. En un o
diversos poemes. Presentats a
doble espai, mecanografiats per
una cara.
Dotació: Dos premis de 50.000
pessetes. El premi comprendrà el 

pagament dels drets d’autor dels
250 exemplars que editarà l’ajun-
tament.
Més informació: Centre
d’Informació Juvenil d’Alzira.
Telèfon: 241 74 07.

Premi de Literatura
Científica

Objecte: Novel·les o assajos 
divulgatius inèdits i escrits en
català. El tema ha d’estar basat
totalment o parcialment en situa-
cions, fets o investigacions que
corresponguen al present o passat
de qualsevol branca de les cièn-
cies.
Termini de presentació: 30 
d’octubre del 1997.
Extensió: Lliure. Han d’enviar-se
cinc exemplars mecanografiats a
doble espai.
Dotació: 1.000.000 de pessetes a
compte de la percepció dels 
drets d’autor. 
Més informació: Edicions La
Magrana. Carrer de Pàdua, 83,
08006, Barcelona. Telèfon: (93)
417 30 00.

Competicions
de la Festa
Benvinguda

Futbol sala, futbol 7, 
frontennis, bàsquet,  
tennis, escacs i trivial 

Inscripcions: Al CADE, de l’1 al
21 d’octubre.
Lloc: Carrer de Menéndez y
Pelayo, número 19.
Dirigit a: Equips, parelles i per-
sones del PAS, PDI, estudiants i
professors.
Telèfon: 389 32 36.
Calendari d’activitats: Del dia
24 d’octubre fins al 6 de novem-
bre. Reunions amb els capitans
dels equips el 22 d’octubre a
l’Aula Magna de la Facultat
d’Història.

agenda
cultural

III Trobada
Just

Ramírez

Ciència
sense

fronteres

La configuració de la ciutat i

del territori ha canviat i continua

canviant segons la lògica mer-

cantil imperant en l’organització

de l’espai. Aquest procés no ha

suposat una humanització de la

ciutat ni una reestructuració del

territori que facilite la vida dels

ciutadans. 

Per analitzar les raons i conse-

qüències d’aquesta situació, el

Fòrum de Debats de la Universitat

de València, junt amb dotze orga-

nitzacions, han organitzat la III

Trobada Ciutadana Just Ramírez

al Jardí Botànic, del 13 al 15 d’oc-

tubre.

El dia 13, a les 19:30 hores,

Victoria Gómez reflexionarà sobre

la crisi i transformació de les ciu-

tats industrials. El 14, a la mateixa

hora, Pilar Vega analitzarà com

l’actual ordenació de la ciutat dis-

crimina les dones. I el 15, Albert

Recio parlarà sobre les repercus-

sions socials i mediambientals.

Els aliments transgènics, el caos

determinista o les bases del Big
Bang són alguns dels temes pro-

posats en el cicle de conferències

anomenat Divulgació científica
sense fronteres. Les conferències

tindran lloc en els tres campus de

la Universitat de València des del

dimarts 14 d’octubre fins al diven-

dres 17.

Daniel Ramón serà l’encarregat

d’obrir el cicle amb una con-

ferència anomenada Los alimen-
tos transgénicos: ¿un beneficio o
un riesgo? Ramón parlarà a les 12

del migdia del 14 d’octubre a la

Sala Ignasi Villalonga, Edifici

Departamental Oriental del

Campus de Burjassot.

Caos determinista: La Llei de
Newton i els daus és el títol de la

segona conferència, a càrrec de

Josep Ros. Aquesta intervenció

tindrà lloc el dia 15 a la mateixa

hora i el mateix lloc que l’anterior.

El dia següent, el 16 d’octubre,

canviarà l’escenari. La tercera con-

ferència, pronunciada per Diego

Sáez, se celebrarà a la Sala de

Graus de la Facultat de Filosofia i

Ciències de l’Educació, al Campus

de Blasco Ibáñez. Sáez parlarà

també a les 12 del migdia sobre

Bases, logos y perspectivas del
modelo cosmológico del Big Bang.

El divendres 17 estarà dedicat a

la presentació d’un llibre i al lliu-

rament d’un premi. A les 12:30,

Adolf Tobeña presentarà

Neurotafaneries. Serà a la Sala de

la Biblioteca de Ciències, al

Campus de Burjassot. A la nit, a

partir de les 21 hores, a la Sala

REX d’Alzira s’efectuarà el lliu-

rament del III Premi de Divulgació

Científica Estudi General. 



El 9 d’Oc tu  bre

del 1977 fou

una fita histò-

rica, com

remarcaria el

p e r i o d i s t a

S a l v a d o r

B a r b e r :

“Cua lqu ie r
previsión optimista de partici-
pación en la manifestación con-
vocada por el Plenari de
Parlamentaris y 17 fuerzas polí-
ticas y sindicales fué desbordada
por la realidad. Una gran riada
de mujeres y hombres entusias-
mados, llegados de todas las
comarcas del País Valen ciano,
gritando Volem l’Estatut”.

La veritat és que a les cinc de

la vesprada d’aquell dia a la can-

tonada del carrer Falangista

Esteve (avui Periodista Azzati)

amb Sant Vicent s’encetava la

marxa. El mateix alcalde fran-

quista Miguel Ramón Izquierdo

tractà de situar-se al capdavant

de la manifestació, quan era

notori que allí només anàvem els

primers parlamentaris de la nova

de mocràcia. Em vaig veure en

l’obligació de dir-li que es reti-

rara, i a la pregunta que em va

fer en castellà –¿A dónde puedo
ir yo?– li vaig dir: “De la sexta
fila hacia atrás donde usted
quiera”.

Quan el cap arribà a la plaça

d’Amèrica, al costat del riu i de

l’albereda, després de tres hores

de col·lapse, es va llegir el par-

lament unitari, tot tenint en

compte que la gran majoria de

manifestants no es podien moure

d’on eren perquè de tanta gent

no s’hi podia circular. Les dades

donen més de 700.000 persones

al carrer. Moments d’eufòria,

doncs, que es reflectiren en el

poema que en féu Vicent Andrés

Estellés:

Vinclat al meu solc diari
treballava per la nit
A l’alba del 9 d’octubre
la terra ha florit.
El poble és l’amo, i és l’amo 
del corral i del carrer
de la llimera i la parra 
i la flor del taronger.

Hem de remarcar com el

govern de Suárez es va veure

obligat a negociar una pre -

autonomia, i com al carrer de

l’eufòria es passà a la negocia-

ció, a les vies consensuades. Com

des d’aquell moment d’eufòria

arribàrem a l’Estatut que tenim,

a les renúncies i a les ambigüi-

tats, tal com el mateix Fuster ja

va anunciar dies després d’aquell

9 d’Octubre unitari, al qual no li

faltaren la intolerància d’una

minoria que al final insultà i

agredí els “catalanistes”, o l’a-

temptat que sofrí Miquel Grau a

Alacant quan enganxava cartells

de la mani el vespre 8 d’octubre,

que va morir dies després per les

ferides sofertes.

Aquell 9 d’Octubre encetà una

tradició reivindicativa que a poc

a poc ha anat quedant com un

acte de resistència patriòtica tal

com el fem ara.

Tenim, com és obvi, auto -

nomia, de segona, i continuem

aspirant a més. Mentrestant, la

festa, amb la mani del 9, és un

ritual necessari perquè la terra,

malgrat tot, no ha florit com calia,

almenys com voldríem. 

DIDAC BELLES

Els voluntaris lingüístics són

aquells estudiants universitaris

que dediquen part del seu temps

lliure a realitzar activitats de pro-

moció de l’ús del valencià entre

la comunitat universitària. És la

seua modesta contribució a la

difícil tasca de recuperació de la

llengua i de la cultura pròpies del

País Valencià. 

En diferents àmbits, aquests

joves voluntaris treballen des -

interessadament per a fomentar

l’ús de la llengua i per a facilitar

els seus coneixements lingüístics

a altres estudiants. El Servei de

Normalització Lingüística de la

Universitat de València, artífex

del projecte, ja or ga nitzà durant

el curs passat el primer programa

de formació de voluntariat lin-

güístic a la Universitat de

València, amb un notable èxit de

participació en tres camps de for-

mació específics –l’animació

sociolingüística, la immersió lin-

güística de castellanoparlants i

els mentors d’estudiants estran-

gers.

Els resultats d’aquell programa

no s’han fet esperar. Xavier

Enduix és un d’aquells estudiants

que, després de participar en el

programa de formació del volun-

tariat lingüístic, aplica les teories

apreses a la pràctica en la vida

quotidiana. Nascut a Cocentaina,

estudia Ciències Bio lògiques a la

Universitat de València i viu, com

tants altres estudiants, en un pis de

lloguer al barri de Benimaclet

amb dues persones més. Però el

que no resulta tan habitual és que

Xavier com parteix el pis amb un

jove marroquí, Mohamed Younsi,

al qual li ensenya valencià tot

aprofitant la convivència.

Mohamed va arribar a la ciutat

de València fa alguns anys amb la

intenció de continuar els seus

estudis de Ciències Empresarials,

però en no acceptar-li la convali-

dació va decidir estudiar castellà

per a treballar ací. Quan arribà a

València procedent de la ciutat

marroquina de Tetuan “no sabia

que ací es parlava valencià, creia

que en tota Espanya es parlava

únicament castellà”.  Ara,  els seus

companys de pis i la vida quoti-

diana li han ensenyat la realitat.

Per a Xavier Enduix, “la

immersió lingüística és una acti-

vitat paral·lela i molt personal,

però és una manera que la gent

s’integre, sobretot aquells que hi

estan predisposats. Hi ha interés

pel valencià, però també hi ha

molta vergonya per llançar-se a

parlar-lo. La convivència en un

pis ajuda a entendre’l i a decidir-

se a posar-lo en pràctica”. Els

nous companys innoven rutes

turístiques pel País Valencià “per

tal d’ense nyar-li que hi ha una

altra cultura diferent a les sevilla-

nes i els bous. Intentar que quan

marxe haja conegut una nova

forma de viure-hi i l’existència

d’una nova llengua”. 

Mohamed, Andreu i Xavi tenen

una habitació lliure en el seu pis i

els agradaria “trobar un castella-

noparlant predisposat a aprendre

valencià”. Això es pot fer mit-

jançant la Borsa d’Habitatge del

Centre d’Assessorament i

Dinamització, CADE,  del

Vicerectorat d’Estudiants, on s’o-

fereixen habitacions i pisos de

lloguer habitats per valenciano-

parlants per a  estudiants castella-

noparlants.

L’animació sociolingüística i el

treball com a mentors d’estudiants

estrangers són els altres treballs

per als voluntaris lingüístics. La

primera consisteix en la participa-

ció activa dels voluntaris en les

diverses activitats i campanyes de

dinamització, tant del SNL com

d’altres associacions d’estudiants.

Altres fan de mentors o guies

d’estudiants estrangers que visiten

la Universitat de València durant

una estada acadèmica. Els volun-

taris aprenen a donar a conéixer

tant les instal·lacions de la

Universitat com les peculiaritats

valencianes. 

A l’alba del
Nou d’Octubre...

Aprendre valencià a
casa amb els amics

Per Vicent Álvarez
Cap del Servei Jurídic de la Universitat
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Andreu, Mohamed i Xavi conversen en valencià, al pis on conviuen.



Per a donar resposta a les ini-

ciatives musicals que sorgien entre

els universitaris, en desembre del

1995 es va constituir l’Orquestra

Filharmònica de la Universitat de

València. Dos anys

d e

música de Beethoven, Weber,

Sibellus, Puccini o Bizet, dos anys

d’assajos, de concerts i de treball

encapçalat per Cristóbal Soler.

Com valora el director d’aquesta

jove orquestra els dos primers anys

de posada en escena?

–Han estat dos anys d’esforços
i d’evolució. Personalment estic
molt content perquè s’ha anat
avançant, s’ha aconseguit un nivell
musical prou alt i s’han establit les
bases per a un desenvolupament
estable de l’Orquestra.

L’Orquestra Filharmònica de la

Universitat de València té una plan-

tilla de 80 alumnes, les edats dels

quals oscil·len entre els 19 i els 24

anys. La major part d’ells són estu-

diants que compaginen la seua

carrera universitària amb el

Conservatori. Quins són els

requisits que ha de

tenir un estudiant per

a formar part de

l’Orquestra?

–El músic ha de
tenir un nivell mitjà

superior, perquè

l’Orquestra té un nivell alt i està
interpretant un repertori que no és
fàcil. Per aconseguir aquest nivell,
la Universitat oferta cursos, són
cursos oberts per a tota mena d’es-
tudiants universitaris.

Davant d’aquest conjunt d’amics

músics està la figura del director,

que és qui s’encarrega de com -

penetrar tots els intèrprets i de

donar-li forma a la música. Com

fa Cristóbal Soler per a sumar tots

els esforços i donar vitalitat a les

obres?

–El director ha de convéncer,
perquè la música és tan personal
que cada un té la seua personali-
tat i la sent d’una manera parti-
cular; la dificultat rau a imposar
la teua idea musical mitjançant
raons, mai en un pla autoritari. Al
cap i a la fi un director és un líder
i has de tenir la capacitat d’ar -
rossegar els músics racionalment,
i en això és fonamental tenir una
personalitat definida, que els
músics et coneguen bé, i tenir una
gran seguretat. Una vegada que hi
ha un nivell tècnic, el cent per cent
de la música d’una orquestra és el
director; si el director està bé ix
un bon concert i, si està malament,
és molt difícil que isca bé. 

Cristóbal Soler troba que hi

ha una energia especial

inexplicable que és la

força que fa nàixer la com-

penetració. 

–Jo intente buscar la línia
de comunicació plena amb

els components de
l’Orquestra, que s’acon-

segueix amb
e s t u d i s ,

caràcter i
experièn-

cia.

Enguany l’Orquestra ha partici-

pat en el Festival Internacional de

Música Universitària a França, i

pròximament acudirà al Festival

Internacional de Música Jove de

Viena. Mentrestant, el dia 16 d’oc-

tubre actuarà al Palau de la Música

per a celebrar l’obertura del curs

acadèmic, i el 21 de novembre el

Gran Teatre d’Alzira acollirà

l’Orquestra de la Universitat per a

commemorar la festivitat de Santa

Cecília. Quins projectes es tenen

entre mans quan comença la nova

temporada?

–Estem perfilant-ne ara la pro-
gramació de la tardor i més enda-
vant està previst que l’Orquestra
participe en el Festival de Otoño
de Madrid, on s’estrenarà una
obra de Vicente Amigo sobre tex-
tos de Rafael Alberti. Tenim molts
projectes i moltes idees entre mans.
Ara tenim una programació esta-
ble, amb uns concerts programats,
i això ens permet fer publicitat i
que la gent vinga als nostres con-
certs assíduament.

A Cristóbal Soler també li agra-

daria oferir al Palau de la Música,

i amb la col·laboració de la

Filmoteca, un concert de bandes

sonores de pel·lícules com ara La
Guerra de las Galaxias o Parque
Jurásico, junt amb la projecció d’i-

matges dels films. A més, estan

preparant una actuació amb els

grups de dansa de la Universitat al

Teatre Principal, a fi de treballar

amb gent d’altres àmbits de la cul-

tura.

L’Orquestra ja està estructurada,

el fet de tenir una programació

estable i l’organització de gires

suposa un pas endavant per a

aquesta agrupació. Què voldríeu

que es complira en el futur per a la

Filharmònica?

–Un dels meus objectius prin-
cipals és aconseguir que la comu-
nitat universitària senta que
l’Orquestra de la Universitat de
València és la seua orquestra, que,
encara que no siguen músics, s’i-
dentifiquen amb ella. Fins i tot
estaria molt content si es creava
un grup d’amics de l’Orquestra
que ens acompanyaren en els viat-
ges i les actuacions.

El jove director conclou, con-

vençut:

–Avui tenim un bon nivell i
bones crítiques, però molta gent
d’ací no ens coneix i és el que més
voldria que aconseguírem.
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“El director és un líder”

contraportada

Cristóbal Soler du la batuta de l’Orquestra Filharmònica de la Universitat 

Després de la boda de

l’handbolista del Barça,

les coses tornen a la seua

normalitat de sempre. És

a dir, a les audiències

milionàries de Tómbola, a

les mentides dels teledia-
rios de la Primera de

TVE, als acudits sobre la

ministra Aguirre i a

l’“España va bien y a los
que piden en los semáfo-
ros y en el metro que les
den por el saco”, que va

dir un dia José María

Aznar per anunciar la

desgràcia.

És a dir que, una vegada

casats l’handbolista i l’em-

pleada de “la Caixa”, som

en el mateix lloc i la boda

continua. Ací al costat ens

espera la negociació que

sobre la identitat lingüísti-

ca posaran en marxa els

membres del Consell

Valencià de Cultura. El

president Gri solía va d’una

banda a l’altra, explorant a

les cavernes abissals per a

traure a la llum una cordia-

litat que posarà accents on

només hi havia pedrades a

la cresta de la raó científi-

ca. El CVC hauria de dir-li

al senyor president de la

Generalitat que la identitat

lingüística no és una mer-

caderia que uns i altres

porten com a puta per ros-

toll, que hi ha un lloc on

aquesta identitat s’argu-

menta amb els pèls i se -

nyals de la ciència i no amb

els accents de menys que

apareixen en els caps sense

cervell d’un falangisme

d’opereta. I que el lloc és la

universitat.

Només caben en aque-

lla negociació els argu-

ments que acaben amb

les batalles violentes

contra la universitat i

contra qui, des d’ací,

s’enfronta cada dia als

vaivens polítics que con-

fonen la identitat de la

llengua i les quatriennals

trobades amb les papere-

tes de les urnes.

El Consell Valencià de

Cultura ja ho hauria d’ha-

ver dit: adreceu-vos, se -

nyor Zaplana, a la univer-

sitat. Allí ja li contestaran a

la seua pregunta sobre la

identitat del valencià. O

del català. O de...

ALFONS CERVERA

La boda

CRISTINA VALERO

Cristóbal Soler
realitza una
demostració del
seu art al terrat
de l’edifici
històric
de la Universitat

Cristóbal Soler
Almudéver, de
trenta anys, va

estudiar Composició i
Direcció d’Orquestra amb
José Mª Cervera Lloret i
Jose Mª Cervera Collado.
Com a director invitat  ha
dirigit orquestres inter -
nacionals abans d’ocupar
el pòdium de l’Orquestra
Filharmònica de la Uni -
versitat de València des de
la seua creació.


